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Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že vydání Oseckého
zpravodaje,
které jste právě obdrželi, je
posledním před konáním voleb do obecních zasiupitelstev,
dovoluji si zrekapitulovat přehled nejdůležitějších
akcí v naší
obci, které jsou dokončeny, nebo které jsou
rozpracovány.
Začnu opravou místních
komunikací. Od roku 2010 jsme do oprav
místních
komunikací
investovali
9.200
tis. korun. Dnes už si málokdo vzpomene na neutěšeny stav komunikací
v obci
po uložení plynovodní,
vodovodní a kanalizační sítě a troufám si říci, že máme
opraveno 95 % místních komunikací. Náves a ulice do ní ústící jsou součástí obytné
zóny, která je vytvořena zpomalovacími
prahy na vjezdech, a je zde tak rychlost
omezena na 20 km/hod. Realizace obytné
zóny vyžaduje zároveň parkovací místa,
která průběžně realizujeme.
V letošním
roce jsme na opravu místních komunikací
vyčlenili částku více než 1.300 tis. korun,
za kterou opravíme komunikaci do Hudlíc a krátký úsek u Kněžského rybníka.
Původně jsme uvažovali o částce dva miliony korun, ale protože v příštích několika
letech se podstatně zvýší počet žáků v naší
škole, přesměrovali jsme část těchto prostředků na vybudování nových šaten pro
100 žáků, jejichž stavbu plánujeme zahájit v druhé polovině letošniho roku. V současné době je zahájeno

stavební řízení.

Jak jistě všichni víte, bylo vybudováno víceúčelové sportovní hřiště na zahradě školy za 1.526 tis. korun. A aby bylo vyhověno
školním osnovám, které předepisují povinně běh na 60m a skok daleký, vybudovali
jsme v sousedství hřiště atletickou dráhu
s doskočištěm (600 tis. Kč). Jen pro doplnění připomenu novou střechu a výměnu
oken v budově základní školy v roce 2010
za 700 tis. korun, nové vybavení školní kuchyně v roce 2012 za 1.360 tis. Kč,

instalaci ekologického kotle na tuhá paliva vč, rekonstrukce
kotelny a přestěhování čapího hnízda za 575 tis. korun,
přičemž úspora na topení za uplynulé tři
topné sezony činí více než 900 tis. korun.
V mateřské škole byla realizována rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, instalace
plynového ohřívače, vyměna oken a v neposlední řadě generální oprava umývárny a záchodů z důvodu zvýšení kapacity
předškolního
zařízení, to vše za více než
200 tis. korun. Celková částka investovaná do základní a mateřské školy dosáhla tedy za uplynulé čtyři roky téměř
4.800 tis. korun (kromě uvedených investic financuje obec provozní náklady mimo
mzdových nákladů). Dotace od Krajského
úřadu Plzeňského kraje činila na novou
střechu, okna a kuchyni ZŠ 1.385 tis. korun. Výsledkem našeho snažení je školní
komplex, který nám může řada obcí jen
závidět.
Při rekapitulaci investic nemůžeme
opomenout část naší obce Vitinku, kde jsme
opravili
místní
komunikaci
v Novém
Dvoře, komunikaci
spojující Nový Dvůr
s Vitinkou
a v průběhu
měsíce srpna
bude opravena komunikace
do Hudlic.

V Hudlicích byly realizovány i další významné akce, a to veřejné osvětlení a prodloužení vodovodniho řadu. Kromě toho
byl na polní cestě při výjezdu z Vitinky
na Bušovice zabudován
protipovodňový
žlab, který by měl zachycovat splach zeminy z polí. V kulturním zařízení v Novém
Dvoře byla vyměněna
okna a opravena
podlaha v sále (150 tis. korun). liž v minulém volebním období zde bylo nainstalováno nové plynové vytápění.
V současné době byly v celé Vitince a severní části Oseka instalovány hlásiče s reproduktory
nového veřejného rozhlasu,
které jsou ovládány novou bezdrátovou
ústřednou,
umístěnou
v budově obecního úřadu. Na obnovu veřejného rozhlasu
obdržela obec dotaci od Krajského úřadu
Plzeňského kraje ve výši 150 tis. korun,
přičemž obec akci dofinancovala 185 tisíci
korunami.
Nemalé
prostředky
jsou
vynakládány
i na údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství. Pro usnadnění práce a zvýšení
její produktivity
byla zakoupena
výkonná travní sekačka Etezia a štěpkovač
na dřevní hmotu, který zpracovává prořezávky náletových porostů z obecních cest.
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hasičské vozidlo Liaz CAS 24 jednak výměnou nádrže na vodu a jednak novým
uspořádáním
uložení piistrojů a nářadí
s maximální
účelností dle vlastniho návrhu. Přestavba vozidla si vyžádala částku 320 tis. Kč (Krajský úřad Plzeňského
kraje poskytl dotaci 100 tis. Kč), pokud
bychom ale připočetli hodiny odpracované členy sboru (2.700 hod.), vyšplhal by se
celkový účet na dvojnásobek. Kromě toho
byla jednotka
vybavena novými obleky,
dýchacími přístroji a novým výkonným
benzinovým
čerpadlem v celkové hodnotě
175 tis. korun.
Velký kus práce jsme odvedli na vybudování samostatného
vodovodu pro naši
obec (píšeme na jiném místě).
Štěpky jsou pak využity zčásti k vytápění
ve škole (mísí se s uhlím v poměru 1:2),
zčásti jsou použity při údržbě záhonů. Samostatnou kapitolou, co se týče zeleně, je
údržba hřbitova. Do tohoto zařízení bylo
investováno za dvě minulá volební období
více než 600 tis. korun. V současné době
proběhla oprava jižní strany zdiva a několika vypadaných nebo oprýskaných částí.
Provedení prací zajistil pan František Pokštejl. Oprava si vyžádala částku 60 tis.
korun. Samotná
roční údržba hřbitova
pak je hrazena vlastníky hrobových zařízení a pohybuje se mezi 120 - 150 tisíci
korunami.
Pro zimní údržbu obec pořídila sypač
na Multicar a radlici na sekačku Etezia,
která bude využita hlavně na úklid sněhu
z chodníků.
Kromě už uvedeného
obec pečuje nebo
přispívá na údržbu dalších památek jako

je Kamýk, kostel, byly opraveny kapličky
u kostela a na Vitince. V rozpočtu obce
je pamatováno
i na občanská sdružení
(tělesně postižení,
zdravotně
postižení,
zrakově postižení),
zdravotnická
zařízení (Rokycanská
nemocnice,
a. s., záchranná zdravotnická
služba), sportovce, důchodce,
zahrádkáře,
záchrannou
stanici
živočichů
apod.
Významnější
podpoře se těší Sbor dobrovolných
hasičů v Oseku, který maximálně
s obcí
spolupracuje
a pomáhá
při nejrůznějších akcích. Výchovou
mladých
hasičů
zajišťují pro budoucnost
pokračovatele
v této záslužné
činnosti.
Ocenění zaslouží i spolupráce a výměna zkušeností
s technickým záchranným
sborem z německého Chemnitzu.
Pro naši jednotku
sboru dobrovolných
hasičů bylo zakoupeno vozidlo Ford Tranzit za 227 tis. korun, které bylo vybaveno
zásahovou
technikou,
bylo zhodnoceno

Kromě toho byla uskutečněna řada drobnějších vylepšení obce: nové čekárny u autobusových zastávek v Oseku, opravená
čekárna pod Vitinkou, rozšíření veřejného
osvětlení v ulici u hřbitova, na Kamýku
a při hlavní silnici na Volduchy.
V dalším období plánujeme opravu povrchu chodníku při hlavní silnici, stavbu nového chodníku od budovy obecního úřadu
k firmě Sheltmen na Volduchy, na který
by měla navazovat cyklotrasa do Volduch
(společná akce obcí Osek a Volduchy),
dokončení
šaten a vybudování
kabinetů v půdním prostoru v základní škole
za účelem získání další učebny pro zvýšení
kapacity školy, dokončení oprav místních
komunikací,
vyčištění
a oprava břehů
Kněžského rybníka, vybudování podkroví
na budově hasičárny za účelem možnosti
krizového ubytování, instalace monitorovacího systému s napojením na kamerový
systém Policie ČR v Radnicích.
Je rozpracován
nový územní plán obce
ve stadiu schváleného zadání před výběrem zpracovatele. V roce 2011 jsme zprovoznili upravené
webové stránky obce,
na kterých mimo povinných
informací
zveřejňujeme
aktuální zprávy pro veřejnost. Zasíláme též informace emailem zaregistrovaným občanům.
Závěrem můžeme konstatovat, že za uplynulé období byl udělán velký kus práce,
na druhé straně je stále co zlepšovat. Snažíme se udělat maximum pro to, aby byli
občané v naší obci spokojeni. Chtěl bych
poděkovat za spolupráci a podporu všem
našim slušným a pracovitým obyvatelům,
místním firmám, většině členů zastupitelstva a zaměstnancům
obce a za poctivě
odvedenou práci pracovníkům
obecní čety
Přeji všem piijemné prožití zbytku léta.

Jaroslav Peroutka
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Letos je tomu již devět let, kdy obec
Osek převzala provozování vodovodu
a kanalizace v obcích Osek a Volduchy.
Vodovod Vitinku provozujeme od roku
2005, kdy byl legalizován jako vodovod
pro veřejnou potřebu dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Za tuto dobu byl
postupně vyčištěn a desinfikován jímací
objekt (studna) pod hájovnou, bylo opraveno přiváděcí potrubí do čerpací stanice, které zarůstalo kořeny rostlin, byla
opravena budova čerpací stanice, vyměněna čerpadla a veškeré armatury v čerpací stanici, oba objekty byly oploceny,
byl položen vodovodní řad do Hudlic,
třikrát vyčištěn vodojem od usazen in
železa. V nejbližší době bude vodojem
oplocen.
Z počátku jsme se pracně seznamovali
s vodovodním systémem a každá sebemenší porucha nám způsobila nesmírné
potíže. Zejména vodovodní íť ve Volduchách, ke které jsme neměli podrobnou
dokumentaci, pouze dodatečně zpracovaný pasport, nám způsobovala značné
problémy. ěkterá místa byla chybně zakreslena a až postupem času se nám podařilo zmapovat vodovodní řady tak, že
lze uzavírat některé lokality samostatně,
aniž bychom omezovali dodávku v celých
Volduchách a Svojkovicích. Kritická situace nastala na jaře roku 2007, kdy se vodovodní síť ocitla bez vody. Přestože bylo
sucho, nikde se neobjevilo mokré místo,
které by poruchu lokalizovalo. Prohlíželi
jsme kanalizační stoky, ale nic jsme neobjevili. V noci jsme se snažili uzavírat
jednotlivé vodovodní řady, ale ani tady
jsme nebyli úspěšní, protože tará vodovodní šoupata nešla vinou železitých usazenin zavřít a neustáJe propouštěla vodu.
ezbylo nic jiného, než postupně odbagrovat uzávěry na hlavních vodovodních
uzlech a nahradit je novými. Během týdne jsme tak osadili dva uzávěry na křižovatce na Březinu, dva u kontejnerů
na recyklovaný odpad směrem na Habr,
dva před a dva za hlavní silnicí u školy
a dva uzávěry u horni zastávky na Svojkovice. Při tom jsme museli provádět
náhradní zásobování pro obyvatelstvo
a Borgers, kde z důvodu nedostatku vody
museli přerušit práci a zároveň doplňovat navážením vody z vodovodu Vitinka
hlavní vodojem, aby bylo možné uzavírat jednotlivé větve a tak zjistit, kde voda
uniká. Abychom nevyčerpali vodu pro
Vitinku, bylo potřeba doplňovat zásobu

ještě z jiného zdroje. Jak se říká, všechno
zlé je k něčemu dobré, nevím, kdo nás
upozornil na existenci malého vodovodu
pro bývalé kravíny Osecké zemědělské
společnosti ve Volduchách, jehož polní
vodojem je zásobován třemi studnami
a je schopen dodávat přibližně padesát
metrů krychlových vody za 24 hodin.
Požádali jsme o svolení čerpat tento
zdroj. aši dobrovolní hasiči položili velice rychle výtlačné potrubí a zajišťovali
čerpání až do budovy úpravny vody. Tak
se podařilo alespoň částečné zavodnit síť
a realizovat uzavírání vodovodních řadů.
Postupně jsme vyloučili únik vody v severní části Volduch až po náves. Klíčový
okamžik nastal, když jsme napouštěli potrubí od amoobsluhy k vodovodnímu
uzlu před hlavní silnicí.
ově namontované šoupě se tlakem vody posunulo
o osm centimetrů směrem pod hlavní
i1nici. Potrubí jsme znovu uzavřeli, osadili nové šoupě s větší stavební délkou
a vyměnili oba uzávěry za hlavní silnicí
u školy. Tento krátký úsek jsme následně
uzavřeli. Tím jsme měli zajištěno zásobování části obce na sever od hlavní silnice.
Zbývalo dostat vodu do lokality na Štacionu, do Borgersu a Svojkovic. Jedinou
možností bylo nouzové propojení vodovodních řadů pomocí požárních hadic
přes koncový hydrant řadu zásobujícího
Parádovnu s hydrantem na vodovodním
řadu vedoucím od školy k rybníku, dále
na Štacion a napojeným zpět do hlavního
potrubí vedoucího do vojkovic. Tímto

opatřením jsme konečně dosáhli plného
zavodnění sítě a plynulé dodávky vody
pro všechny odběratele a mohli jsme
otevřít uzávěry v místě poruchy a sledovat na vodoměru ve vodojemu rychlost
ubývání zásoby vody. K naší spokojenosti jsme zjistili, že k úniku nedochází.
Přesto jsme po dohodě s vedením obce
pozvali z Vodárny Plzeň korelační vůz
na vyhledávání poruch. Žádnou již nenalezli. Nutno zmínit, že po celou dobu
bylo nutné zásobovat zároveň i obec
Osek, kde jsme udržovali hladinu ve vodojemu na minimu CI metr), abychom
nemuseli rozvážet vodu i zde. Uvedená
krize byla impulsem pro vedení obou
obcí v hledání nových možností v zásobování vodou, a šlo to ráz na ráz. Obec
Volduchy připojila do systému nevyužívaný vrt u studánky (vydatnost 2 l!s)
a vybudovala nový vrt v blízkosti původního (0,5 l/s). Voda z obou vykazuje
podstatně menší obsah železa a manganu než vrt hlavní. Stavební povolení
bylo vyřízeno díky vstřícnosti vlastníků
dotčených pozemků a vodoprávního
úřadu v rekordním čase a samotné potrubí bylo položeno a připojeno včetně přívodu el. energie během několika
dnů, a to hlavně zásluhou jednotky
dobrovolných hasičů z Volduch (mimochodem pomáhali i při čerpání vody
do úpravny).
Starosta obce Osek pak získal od Osecké zemědělské a obchodní společnosti
darem již zmíněný vodovod pro bývalé
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středisko Volduchy a položil tak základ
k vybudování samostatného vodovodu obce Osek. Následovalo připojení
polního vodojemu do vodojemu Osek,
sem jsme instalovali technologii úpravy
vody pro obec Osek, byla vybudována
čerpací stanice s velkými akumulačními
nádržemi u Panenky Marie, kam jsme
jako posledni akci přivedli vodu ze dvou
vrtů z lokality pod statkem v Oseku.
Výsledkem našeho konání je nejen ZÍskání značného majetku pro obec, ale
především dostatečné množství surové
vody pro obě obce s možností výpomoci
v době nouze až sto krychlovými metry
pitné vody za 24 hodin. Investice do vodovodu Osek dosáhla za uvedené období
přes devět milionů korun. Zde je nutné
vzdát hold všem pracovníkům, starostou
počínaje a pracovní četou obce konče,
kteří se na připojení podíleli a rozpočtu
obce ušetřili statisíce korun. V současné době probíhá rekonstrukce úpravny
vody Volduchy a v Oseku proběhla výměna vodoměrů, z toho polovinu tvoří
vodoměry nové generace (ultrazvukové)
s možností dálkového odečtu, které mají
deklarovanou životnost baterie 16 let
a evidují a vysílají údaje o nadměrném
odběru, údaje o manipulaci s vodoměrem, dobu, kdy nebyl vodoměr zavodněn, zachytí i proudění vody v opačném směru a mohou být namontovány
ve svislé i vodorovné poloze, vodoměr
odolává kondenzaci a nevadí mu, pokud
je zatopen.
Co se týká čištění odpadních vod, byla
na ČOV Osek instalována nová kyslíková čidla a elektronické měření průtoku
v Parshalově žlabu (zařízení na měření množství vypouštěných vyčištěných
odpadních vod do vodního toku). Tady
bych apeloval na všechny naše občany,
kteří jsou napojeni na kanalizační síť, aby
do odpadů nevhazovali zejména jakékoli
igelitové výrobky, hadry, dámské hygienické potřeby, hygienické tyčinky na čištěni všech dostupných tělních otvorů,
mrtvá domácí zvířata, stavební materiál,
smetáčky, lopatky, mopy, prkna, apod.
Všechny tyto předměty patří především
do komunálního odpadu. V kanalizační
síti způsobují ucpání potrubí v odlehčovacích komorách (splašky pak vytékají
do potoků a rybníků), na čističce a čerpací stanici pak ucpávají čerpadla a obalují
vrtule míchadel, následně dochází ke spálení motorů (oprava jednoho čerpadla
stojí od třiceti do čtyřiceti tisíc korun),
zvýšené spotřebě el. energie a celkovému
prodražování provozu. Pokud takovýto

materiál nasaje mamutka (hydraulicko-pneumatické čerpadlo) vratného kalu,
přestane probíhat jeho cirkulace mezi
dosedací a provzdušňovací nádrží a kal
během několika hodin umře, biologický
proces čištění přestane fungovat a nastává
velký problém (odčerpání mrtvého kalu,
dovoz živého kalu z jiné čistírny, ohlášeni
havárie a případné sankce za vypouštění znečištěné odpadní vody do vodního
toku, protože kanalizační síť nelze odstavit, neboť domácnosti vypouštějí nepřetržitě a neomezeně). Proces biologického
čištění je i tak stále více zatěžován chemikáliemi z myček a praček a tuky z fritéz
apod. Buďme proto ohleduplnějšími k životnímu prostředí i sami k sobě.
Pokud bychom zabrousili i do oblasti vý-

voje ve spotřebě vody a vývoje cen pro
vodné a stočné, uvedu několik čísel z ročenky SOVAK 2014:
spotřeba vody za den na jednoho obyvatele v domácnosti činila v roce 1989:
173 litrů, v roce 2012: 88 litrů, cena vodného včetně DPH v roce 1994: 9,46 Kč
(statisticky zpracováno od roku rozdělení ČSR), 2012: 38,29 Kč (Osek- Volduchy
30,65 Kč), cena stočného 1994: 7,25Kč,
2012: 33,42 Kč (Osek- Volduchy 14,62 Kč).
Zejména na ceně pro stočné se odráží
péče obou obcí o kanalizační sítě, neboť
čištění, kamerové prohlídky i větší opravy hradí obce z rozpočtu a úhrada těchto
služeb si každý rok vyžádá přes sto tisíc
korun.
P. Sloup

Zastupitelstvo obce Osek touto cestou srdečně děkuje Veronice Lepeškové
za přípravu a organizaci Staročeských májů v Oseku. (více na str. 10)
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JUBILANTI:
Leden 2014:
Košařová Miloslava (S1),
Benetková Stanislava (SS),
Černá Božena (S9)

Červen 2014:
Hejsek Jan (SS), Košařová Alena (70),
Vitouš Václav (70),
Fakan Václav (S6),
Moravec Zdeněk (70)

Únor 2014:
Nobilisová Jana (75),
Bradová Marie (75),
Fuchs Ladislav (S4)

Červenec 2014:
Šůchová Božena (SO),
Lokajíček František (S7),
Paum Vladimír (S2),
Pokštef1 František (70),
Pelcová Vlasta (S6),
Farský František (S7)

Březen 2014:
Fišerová Jindřiška (75),
Kozáková Anna (S1)

Kuchlerovou Kateřinu, nar. 1. 2. 2013
Diepoldovou Emu, nar. 26. 3. 2013
Boulu Matěje, nar. 7. 4. 2013
Šecovou Petru, nar. 2. S. 2013
Metlického Viktora, nar. 24. 9. 2013
Čejkovou Barboru, nar. 9. 10.2013
Basla Kryštofa, nar. 25. 10.2013
Basla Šimona, nar. 25. lO. 2013

NARODILI SE:
19. 11. 2013 Lokajíček Adam
25. 12. 2013 Hlůžková Zuzana
6. 1. 2014 Gottliebová Eliška
14. 1. 2014 Fousková Mariana
11. 2. 2014 Kuneš Jan
21. 4. 2014 Milfortová Michaela
7.6.2014 Kořínek Dominik

Duben 2014:
Aubrechtová Marie (S4),
Budín Rostislav (S3),
Boreček Josef (S6),
Visingerová Josefa (75),
Košařová Jaroslava (70),
Nekolová Jaroslava (S1),
Košař Josef (S3)

VÝZVA PRO DÁRCE KRVE
Vzhledem k tomu, že transfuzní stanice
již neposkytují obcím informace o dárcích krve, žádáme občany Oseka a Vitinky, kteří v roce 2013 darovali krev,
aby se přihlásili na tel. Č. 737233564
nebo e-mailu:eva.dudJova@seznam.cz.
a uvedli celkový počet odběrů. Se svým
průkazem se mohou dárci krve dostavit
také v úřední hodiny na obecní úřad, a to
nejpozději do 31. S. 2014. Přihlášeným
dárcům budou slavnostně předány dárkové poukázky.

OPUSTILI NÁS:
27. 1. 2014 Svejkovský Zdeněk
12.2.2014 Cafourková Jana
2.3.2014 Ďuranová Mária
16.7.2014 Procháska Antonín

Květen 2014:
Holubová Dagmar (S2),
Vitinger Pavel (75),
Lopata Vladimír (S1)

DĚTSKÝ
Konečně přišlo vytoužené únorové dopoledne, to nejlepší, velký dětský karneval. Sešli jsme se společně 2S. února
v MŠ a všechny třídy vyrazily k místnímu obecnímu úřadu, kde jsme se pře-

KARNEVAL

"POHÁDKOVÉ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Dne 25. 1. 2014 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka v obřadní síni obecního
úřadu osm nových občánků:

KRÁLOVSTVÍ"

vlékli za princezny, vodníky, čarodějnice,
kovboje, rytíře a mnoho jiných krásných
masek. Velkou legraci všichni zažili s písničkami, soutěžemi a tancem.
Překvapení čekalo na závěr karnevalu,

kdy děti společně rozbalovaly kouzelný
dárek. Akce se dětem tolik líbila, že se
nechtěly z tak krásných masek převléci
zpět a vyptávaly se, kdy bude zase další
karneval.
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EXKURZE - TEMELÍN

VODA SPOJUJE
- PROJEKT EKOŠKOLY

V pondělí 24. 3. 2014 zamířili žáci IX.
třídy za výukou na jih Čech do Jaderné
elektrárny Temelín. Žáci se zde seznámili s historií, současností i "možnou"
budoucností Jaderné elektrárny Temelín.
Paní průvodkyně jim vysvětlila, jakým
způsobem se zde elektrická energie vyrábí, jak se mění jaderné palivo, kde se
skladuje vyhořelé palivo, jak často se pro-

Naše škola se přihlásila do mezinárodního projektu VODA SPOJUJE, který je
určen pro školy zapojené do programu
Ekoškola. Cílem celého programu je pochopit význam čisté a pitné vody, vytvořit vztah k vodě jako k přírodnímu zdroji
a prohloubit znalosti o vodních ekosystémech. Svůj projekt jsme nazvali "Kde
je voda, tam je život". Našim cílem bylo
ukázat, že i v upraveném a regulovaném
malém vodním toku existuje rozmanitý život, a tento vodní tok prozkoumat.
V rámci projektu jsme se seznámili se
zdroji pitné vody pro naši obec a podnikli jsme exkurzi do úpravny pitné vody,
kde nás s celým procesem "kde se bere
pitná voda" odborně seznámil pan Pavel
Sloup. Následně jsme zjišťovali spotřebu
pitné vody u nás ve škole za uplynuté
tři roky a přemýšleli jsme, co dělat, abychom vodou šetřili.

SLEDOVÁNÍ ČÁPŮ ON-LINE
I

BRUSLENÍ
Naši žáci si v březnu vyrazili v rámci tělesné výchovy zabruslit na zimní stadion
v Rokycanech. Po lehkém rozbruslení
a zjištění, že jsou téměř všichni nadaní
bruslaři, si zasoutěžili v týmech, a poté se
vrhla skupina žáků na hokej. Ostatní se
dále zdokonalovali v jízdě a některá děvčata dokonce zkoušela krasobruslařské
kousky. Pro velký zájem dětí se bruslení
několikrát opakovalo.

vádějí kontroly na celém zařízení. Žáci se
zajímali především o bezpečnost jaderné
elektrárny. Největší dojem v dětech zanechala mlžná komora, což je technické
zařízení, které dokáže zviditelnit některé
druhy záření, která jsou kolem nás. výuka touto netradiční formou byla sice
náročná na cestování, ale zážitky už dětem zůstanou.

V rámci projektu "Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím aplikace modernich lCT" jsme na komín nainstalovali webovou kameru. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. V rámci školní sítě je
záznam přenášen živě plynule. Pro veřejnost jsou snímky automaticky aktualizovány
po jedné minutě. Život na komíně můžete sledovat na http://webcam.optim.cz/zsoseklcapi01/.
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PROČ JSME JELI DO ANGLIE?
Podle výsledků průzkumu mezi účastníky zájezdu do Anglie si většina z nich
zvolila tuto cestu především z důvodu
nakupování.
Veškeré navštívené památky byly tedy jen takovým únikem
od nákupní horečky. Doufejme, že radost z výhodně nakoupeného
zboží
přetrvává, a až mu dojde životnost, dostanou se snad naši cestovatelé k tomu,
aby si prohlédli fotografie, které pořídili i na jiných místech, než je nákupní
ulice Oxford Street či obchodní dům
Lillywhites.
Pak si vzpomenou na londýnské panorama s mostem Tower Bridge přes řeku
Temži, na rodiště Williama Shakespeara
Stratford nad Avonou, na hrad Warwick
s krásným výhledem a výcvikem dravců,
na Oxford a rodiny, které jim poskytly
zázemí a travu na 3 noci. Ji tě se jim
připomene i Stonehenge, Bath a Salisbury, protože právě tam jsme nakupovali
v Poundlandu - vše za libru. Snad se vybaví i zámek Windsor se strážemi a určitě i Madame Tussauds s voskovými figurínami, hororovým zážitkem a krátkým
filmem ve 4D, při němž nás pokropili,
roztřásli, vyfoukali nám vlasy a nesmírně nás pobavili. Ve všech aspektech - nakupovacím, kulturnim i jazykovém - tak

Začal nám další rok. Letošní rok a vůbec letošní zima nám ukázala jinou
tvář. a sníh jsme marně čekali, potom zase deštivé počasí, už to vypadalo, že se ani jara nedočkáme.
ic naplat, nám to nevadilo, a tak 17. ledna
jedeme do Komorního divadla na muzikál Divotvorný hrnec. Muzikál lze
u nás považovat za "český", ačkoli je
dílem amerických autorů. Měl premiéru na Broadwayi 10. ledna 1947, ovšem již 6. 3. 1948 byl uveden v Praze
v Osvobozeném divadle (dnes ABC),
a to zásluhou pánů Jiřího Voskovce
a Jana Wericha. Je to první americký
muzikál uvedený v Evropě. A kdyby
snad někdo tento muzikál neznal, tak
určitě slyšel písničky jako Iakpak je
dnes u nás doma, S čertem si hrát či
Tam, tam za tou duhou.
Protože se nám počasí umoudřilo, tak
23. dubna jedeme směr jižní Čechy, jako
první zastávku máme Milevsko s Milev-

zájezd splnil očekávání, děti se vracely
domů nadšené, ice o pár Liber chudší,

ale spokojené s taškami plnými pokladů
a dárků pro své blízké.

ským klášterem založeným roku 1187,
jedná se tak o nejstarší klášter na jihu
Čech. Založil jej Jiří z Milevska a opatem se stal Jarloch. Rozmach kláštera
a jeho úroveň jsou svěřeny bratřím, kteří
žijí nedaleko v Linci v Rakousku. Ponurá
historie, kdy v roce 1420 byl klášter vypálen husity, svědčí o tom, jak těžké bylo
přečkat časy minulé. Poslední opat Matyumírá v roce 1596 jako soběslavský dě-

kan, avšak Strahovský opat Guestenberk
roku 1623 ustanovil probošta Kryšpina
Fuka titulem Milevský opat. V padesátých letech se život v klášteře zastavuje
(církevní život) až do sedmdesátých let.
Ovšem již v sedmdesátých letech se stal
klášter centrem duchovní formace, nových povolání pro strahovskou kanonii.
Po listopadu 1989 se obnovuje komunita
premonstrátů, která pak prvním říjnem
roku 2001 získává statut řeholnického
domu. Tím se otevírá současnost sedmi
premonstrátů, kteří spravují klášter dnes.
Po prohlídce kláštera je čas se posilnit,
a tak ujíždíme směrem na město Tábor.
Zde poobědváme, abychom nabrali novou sílu na prohlídku muzea čokolády.
Muzeum čokolády založila jen nedávno paní Lenka Žilinská. Je zde v kostce
historie čokolády a marcipánu. Hned
u vchodu nás přivítal Jaromír Iágr v životní velikosti, celý jen z čokolády, spotřebovali jí na něj 20 kilo. V ceně vstu-

áš
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penky bylo i to, že každý dostal horkou
čokoládu. Něco moc pěkného, co stojí
za zhlédnutí, jsou výrobky z marcipánu.
Květiny a postavičky jako živé. Vřele doporučuji prohlídku jako námět na pěkný
výlet, ale pokud možno ne když bude
velké teplo. Vloní se jim postava našeho
nejznámějšího hokejisty roztekla. Z výletu nás v pořádku domů dovezl pan Miroslav Zeman z Radnic, majitel autobusu.
V květnu se nám docela pokazilo počasí, prší, tak využijeme nabídky a jedeme
do Plzně do divadla Pluto. aši senioři mají rádi legraci, a tak kdo se chtěl
opravdu pobavit, jel na představení Dva
muži v šachu, které napsal plzeňský rodák pan Miroslav Horníček,
příběh
o válce a lásce v dávné Itálii s písničkami
Josefa Grubera. Je noc, a zatímco po nebi
se zvolna, neznatelně sunou souhvězdí,
tam uvnitř se odehrává velká bitva. Ti
dva muži, MarceJJo - Pavel Kachnička
a Giacomo - Bronislav Kotiš, mají své
důvody, svou čest, svou pýchu, svoje odvěké nepřátelství - jeden má tunel, druhý
provazový žebřík. A každý z nich vou
vlastní naději, že právě on je vítězem a že
jednoho dne předá svého zajatce a bude
povýšen. Povýšen jako důstojník, povýšen jako šlechtic. To j ou v té bitvě jejich
zbraně. Ale v příběhu nernůžou
cházet
ženy, a ty mají čim bojovat. Zbraně žen
Bianky - Pavla Bečková a Giuliety - Táňa
Krchovová mají pravdu, pravdu svých
vinic, polí, olivových hájů. Pravdu rozkvétání, pravdu zrání, pravdu plodu. Tak
plyne noc, nebem se sunou souhvězdí
nad námi. Když se podíváte na ně, občas
si nejste jisti, zda nesmyslná válka nebo
sklizeň, když si nejste jisti, jestli síla šavlí
není větší než síla sklizně. Co si myslíte,
že zvítězilo (alespoň ve hře)? Rozum.
Bylo by to pěkné, kdyby to tak bylo i v životě. Divadlo Pluto v Plzni je docela malé
svojí formou, ale pobavilo nás, vede ho
paní Jindřiška Kíkinčuková.

Před námi jsou dva rnesice prázdnin,
hlídání vnoučat a dovolených, tak mi
dovolte, abych Vám všem spoluobčanům
popřála příjemné chvíle, krásné počasí,

hodně odpočinku a načerpání dalších sil
do druhé poloviny tohoto roku. Budu se
těšit, že se opět ve zdraví setkáme.
V. Havlová

Dne 30. března 2014 e v restauraci Lidový dům sešli členové ZO ČZS ke své
výroční schůzi. V úvodu přivital přítel
Polka všechny přítomné a hosty - přítele Doc. Ernesta, starostu p. Peroutku
a předsedu Klubu důchodců p. Veletu.
Minutou ticha byla uctěna památka přítele Zdeňka Svejkovského.
činností v roce 2013 seznámil přítomné
předseda Ing. Dobiáš. Vyzdvihl ú pěšný
společný zájezd s Klubem důchodců

na výstavu do Litoměřic. Jak počasí, tak
i výstava uspokojila očekávání účastníků.
Vzhledem k jarním mrazíkům a v jejich
dů ledku nedostatku ovoce nebyla uspořádána výstava ovoce, která byla v plánu
činnosti. Proto jsme se pouze podíleli na Krajské výstavě ovoce a zeleniny
v Plzni v Bolevci (p. Tesařová, přítelkyně
Bradová, přítel Dobiáš, Polka, Budín).
Částečnou náhradou za nezrealizovanou
vý tavu byla ukázka a ochutnávka vý-

pěstků při předvánočním posezení v sále
obecního úřadu. Přítel Dobíáš také upozornil na změnu sídla Územního sdružení v Rokycanech (z ulice Míru do nájemního bytu v ulici Litohlavská).
Podle jednacího a volebního řádu orgánů ČZS byl zvolen tříčlenný výbor
ve složení:
předseda
Ing. Jaroslav Dobiáš
tajemník
Bedřich Polka
člen
Ing. Marie Košařová

9

Oseckv zpra~odai

Kontrolní komise:
předseda
)osefBudín
člen
Eva Budínová
člen
Josef Čada
Delegát na okresní konferenci ČZS:
Bedřich Polka
Všichni občané mohou využívat in-

Tímto článkem chceme upozornit na povinnosti a informovat o některých skutečnostech, vztahujících se k třídění
odpadu. Stále zjišťujeme, že odpad byl
uložen někam, kam nepatří. Např. letos
na jaře do kontejnerů, které byly umístěny po vsi, byly odloženy lednice, vysavač,
železo, pneu apod. Obracíme se proto
na všechny občany, aby ukládání odpadů věnovali větší péči a zodpovědně jej
třídili.
Tříděni odpadu není náročné na čas,
místo ani peníze. Pokud budeme vyhazovat papír do modrých, plasty do žlutých a sklo do bílých nebo zelených kontejnerů, ušetříme nejen primární zdroje,
ale snížíme také poplatky za ukládání
odpadu na skládky.

Doufáme, že v letošním roce bude počasí
příznivější, úroda lepší než v roce minulém a podaří se nám připravit vlastními
silami výstavu ovoce a zeleniny.
K tomu přejeme všem pěstitelům hodně
slunce, ale i přiměřené vláhy.
ZOČZSOsek

je u prodejny COOP v Oseku umístěn ještě kontejner na ošacení.

látek (motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.).

Modrý kontejner
Do modrého kontejneru patří papír: konkrétně noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.
Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

2. TŘÍDĚNÍ A UKLÁDÁNÍ DALŠíCH

Zelený kontejner
Do zeleného kontejneru patří sklo: láhve
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosk10, drátěné sklo, zrcadla, plexisklo, varné
sklo, žárovky, obrazovky TY.

1. JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT PAPÍR,
SKLO A PLASTY?

V naší obci máme tři druhy barevných
kontejnerů: modrý, zelený a žlutý, do kterých vkládáme papír, sklo a plasty. Kontejnery jsou většinou označeny nálepkou,
na které si můžete podrobně přečíst, jaké
druhy papíru, skla či plastů a v jakém stavu do nich vhazujeme. Od letošního roku

oú.

formace z časopisu Zahrádkář, které
pravidelně
měsíčně vyvěšuje přítel
Polka ve skříňce vedle autobusové zastávky. Nově byla přidána i informace
o vhodné době provedení postřiku proti kadeřavosti broskví na základě měření teplot, které provádí přítel Budín,
a předává je k rozhlasovým relacím

Žlutý kontejner
Do žlutého kontejneru patří plasty: konkrétně PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén, plast, květináče, obaly CD, DVD, mikrotenové sáčky apod.
Nepatří sem: novodurové trubky, molitan, guma, lino, obaly od nebezpečných

ODPADŮ

Objemný odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské
linky, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora do přistaveného kontejneru
1 x za čtrnáct dní v období březen - listopad, nebo využít mobilního sběru
na jaře a na podzim po obci. V případě,
že v určitém časovém úseku vyprodukujete tohoto druhu odpadu velké množství (provádíte např. rekonstrukci domu,
zahrady, stěhování, apod.), objednejte si
samostatně přistavení vhodného ve1koobjemového kontejneru.
Do kontejneru se ukládají: staré koberce,
linolea, nábytek, staré lyže, snowboardy,
velká zrcadla, umyvadla a WC mísy.
Do kontejneru nepatří: lednice, televizory, počítačové monitory, počítače, zářivky, výbojky autobaterie, železo, pneumatiky a jiné nebezpečné odpady.
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EBEZPEČNÝ ODPAD

do sběrné nádoby u hlavního vchodu.
Vysloužilá elektrozařízení a baterie
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče
podléhají tzv. "zpětnému odběru", který
zajišťují specializované firmy. Místa, kde
můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako "Místa zpětného odběru". V naší obci je také
možné baterie a drobné elektrospotřebiče vložit do sběrné nádoby na obecním
úřadu u hlavního vchodu, větší elektrospotřebiče (lednice, mrazáky) včetně
monitorů a televizorů lze odložit ve sběrném dvoře v Oseku. Elektrospotřebiče
musí být kompletní, nesmi být rozebrané
nebo mít vyjmuté některé oučásti.

Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné
mají nebezpečné vlastnosti, které mohou
ohrozit zdraví lidí a životní prostředí.
Proto musí být využity či odstraněny
ve speciálních zařízeních. Tyto odpady
nepatří do běžné popelnice na směsný
odpad. Jedná se např. o pneumatiky, barvy, ledničky, mrazničky, lepidla, zářivky,
výbojky, akumulátory, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.
ebezpečné odpady se v naší obci svážejí mobilním svozem dvakrát ročně,
a to v části obce Osek i Vitinka. Když si
nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy
by měla být na jeho obalu informace, jak
s daným obsahem naložit. Prošlé léky
můžete vrátit do jakékoliv lékárny, vybité
baterie můžete odevzdat rovněž v elektro prodejnách nebo na obecním úřadu

Kovový odpad
Kovový odpad patří do sběren druhotných surovin. V Oseku je můžete uložit na sběrném dvoře. Každoročně také

V Oseku se dne 31. 5. 2014 po 27 letech
obnovíla tradice
taročeských májů.
V 10:00 dopoledne vystoupilo před hasičárnou 40 májovníků s lidovým tancem Česká beseda. Celý den doporovázel, uváděl i aktivně tančil pan Josef Pele
v roli Kecala. Poté vytvořili májovníci,
za početné podpory obyvatel tva, průvod doprovázený dráby a vedený povozem s koňmi. Odpoledne byla vyhlášena
májovnice roku, kterou se stala Kateřina
Bejčková. K vystoupení i během dne hrála strašická kapela Pohodovka. K posle-

chu na Májové zábavě, která se konala
v restauraci Na Rozcestí, hrála kapela
Pecičky.
Velké díky patří všem, kteří e podíleli
na obnovení této tradice, ať to byly předané rady, peněžitý příspěvěk,
cena-dar na večerní zábavu, příprava hostin
na stanovištích, vaše účast nebo aktivní
pomoc při organizaci. To vše dokazuje Váš zájem. A dokud zde Váš zájem
bude, má smysl pokračovat v udržení
této tradice i nadále. Vaší podpory si
velice vážím.

družení dobrovolných hasičů v Oseku
i ve Vitince pořádají, většinou v měsíci
květnu, sběr kovového šrotu, přičemž
výtěžek podpoří jejich činnost.
Autovraky - patří na taková autovrakoviště, kde je ekologicky zlikvidují.
Biologický odpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad
pocházející především z údržby zahrad, ale
i kuchyní. Bioodpady je možné využít legálně na zahradách v zahradních kompostérech. Dosud bylo a je také možné odpad
ze zahrad uložit na sběrný dvůr v obci.
Nově bude přistavován ve sběrném
dvoře velkoobjemový kontejner na biologický odpad, který bude po naplnění
odvezen firmou, která provozuje kompostárnu.
Větve je možné ukládat na sběrném dvoře v obci.

Dále by se Staročeské máje nekonaly bez veliké podpory pana starosty
Jaroslava Peroutky a obce, která nám
propůjčila prostory pro nácvik České besedy, a taky velikého peněžitého
příspěvku. Díky patří i panu Jaroslavu
Hlůžkovi a Sokolu Osek za propůjčení
sálu na večerní zábavu. Ještě jednou
děkuji všem, kteří mi celý rok pomáhali, a doufám, že se s Vaší podporou
setkám i příští rok.
Organizátorka Veronika Lepešková
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